
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
  National Institute of Educational Testing Service สาขาวิชาPublic Organization 

๑๒๘   อาคารพญาไทพลาซา   ชั้น ๓๖   ถนนพญาไท   แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐ 
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ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ระดบั ปวช.3 

แบบทดสอบ จํานวน 2 ฉบบั 
 
 

วันที่สอบ เวลา รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ 
วันอาทิตยที่  
19 มกราคม 2557 

09.30-11.30 น. 51 ความรูพื้นฐานทั่วไป 
1.ความรูการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.ความรูดานการคิด  วิเคราะหการแกปญหา 
3.ความรูดานสังคมและการดํารงชีวิต 

2 ชั่วโมง  

พัก  1  ชั่วโมง 30 นาที 
13.00-15.00 น. 54 

 
5411 
5412 
5413 
5414 
5415 
5416 
5417 
5418 
5419 
5421 
5422 
5423 
5430 
5440 
5451 
5452 
5453 
5454 
5460 
5470 
5481 
5482 
5483 

ความรูวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชา แยกตามประเภทวิชา / 
สาขาวิชาจํานวน 23 สาขาวิชา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชากอสราง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการพิมพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาแวนตาและเลนส 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาการตอเรือ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาผลิตภัณฑยาง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาเสื้อผาสําเร็จรูป 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาผาและการแตงกาย 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาเสริมสวย 
ประเภทวิชาคหกรรม  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
ประเภทวิชาเกษตรกรรม 
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาการแปรรูปสัตวน้ํา 
ประเภทวิชาประมง  สาขาวิชาประมงทะเล 

2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 



 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
  National Institute of Educational Testing Service สาขาวิชาPublic Organization 

๑๒๘   อาคารพญาไทพลาซา   ชั้น ๓๖   ถนนพญาไท   แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐ 
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ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556 ระดบั ปวส.2 

แบบทดสอบ จํานวน 2 ฉบบั 
 
 

วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ 
วันอาทิตยที่   
19 มกราคม 2557 

09.30-11.30 น. 56 ความรูพื้นฐานทั่วไป 
1.ความรูการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
2.ความรูดานการคิด  วิเคราะหการแกปญหา 
3.ความรูดานสังคมและการดํารงชีวิต 

2 ชั่วโมง  

พัก  1  ชั่วโมง 30 นาที 
13.00-15.00 น. 58 

 
5801 
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5803 
5804 
5805 
5806  
5807 

 
5808 
5809 
5810 
5811 
5812 
5813 
5814 
5815 
5816 
5817 
5818 

ความรูวิชาชีพพื้นฐาน สาขาวิชา แยกตามประเภทวิชา / 
สาขาวิชาจํานวน 96 สาขาวิชา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองกล 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟากําลัง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการกอสราง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาสํารวจ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคแวนตาและเลนส 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหลอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองมือวัดและควบคุม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา 

2 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
  National Institute of Educational Testing Service สาขาวิชาPublic Organization 

๑๒๘   อาคารพญาไทพลาซา   ชั้น ๓๖   ถนนพญาไท   แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐ 
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วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ 
 13.00-15.00 น. 5819 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและโพลีเมอร 2 ชั่วโมง 
  5820 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  
  5821 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาปโตรเคมี  
  5822 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร  
  5823 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส  
  5824 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
  5825 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
  5826 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  5827 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญช ี  
  5828 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  
  5829 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ  
  5830 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
  5831 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
  5832 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการคาระหวางประเทศ  
  5833 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
  5834 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย  
  5835 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล  
  5836 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพนัธ  
  5837 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก  
  5838 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ  
  5839 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ  
  5840 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดดการโลจสิติกส  
  5841 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
  5842 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน  
  5843 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
  5844 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน  
  5845 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป  



 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
  National Institute of Educational Testing Service สาขาวิชาPublic Organization 

๑๒๘   อาคารพญาไทพลาซา   ชั้น ๓๖   ถนนพญาไท   แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐ 
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วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ 
 13.00-15.00 น. 5846 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ 2 ชั่วโมง 
  5847 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม  
  5848 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเคลือบดินเผา  
  5849 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
  

5850 
สาขาวชิาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปภัณฑและเคร่ืองประดบั 
ประเภทวิชาศิลปกรรม 

 

   สาขาวชิาเทคโนโลยีการถายภาพและวีดีทัศน  
  5851 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม  
  5852 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟฟก  
  5853 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   สาขาวชิาเทคโนโลยีผลติภัณฑอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง  
  5854 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเคร่ืองประดับอัญมณ ี  
  5855 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   สาขาวชิาการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณ ี  
  5856 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   สาขาวชิาการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
  5857 ประเภทวิชาศิลปกรรม  
   สาขาวชิาเทคนิคเคร่ืองจักรกลเคร่ืองประดับอัญมณ ี  
  5858 ประเภทวิชาศิลปกรรม   
   สาขาวชิาเทคนิคการทําตนแบบและการหลอเคร่ืองอัญมณี  
  5859 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาชางทองหลวง  
  5860 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาชางทันตกรรม  
  5861 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยผีาและเคร่ืองแตงกาย  
  5862 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   เคร่ืองนุงหม  
  5863 ประเภทวิชาคหกรรม  
   สาขาวชิาเทคโนโลยีการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  
  5864 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ  
  5865 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาอุตสาหกรรมอาหาร  
  5866 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาการบริหารงานคหกรรมศาสตร  
  5867 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวชิาเทคโนโลยีความงาม  
  5868 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร  
  5869 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาพชืศาสตร  
  5870 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวศาสตร  
  5871 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสตัวรักษ  
  5872 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาชางกลเกษตร  
  5873 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ  

 

 



 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
  National Institute of Educational Testing Service สาขาวิชาPublic Organization 

๑๒๘   อาคารพญาไทพลาซา   ชั้น ๓๖   ถนนพญาไท   แขวงทุงพญาไท   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   ๑๐๔๐๐ 
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วันที่สอบ เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา เวลาสอบ 
  5874 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร  
  5875 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีสมนุไพร  
  5876 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการปลูกหมอน  
   เลี้ยงไหม  
  5877 ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเก่ียว  
  5878 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน  
  5879 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  
  5880 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม  
  5881 

5882 
5883 
5884 
5885 

 
5886 

 
5887 

 
5888 

 
5889 

 
5890 
5891 
5892 
5893 

 
5894 

 
5895 

 
5896 

ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้าํ 
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตวน้ํา 
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการควบคุมเรือประมง 
ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและ
บริการ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยว 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ขนสง 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ของที่ระลึกและผลติภัณฑพืน้บาน 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทองเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว สาขาวิชาสปาและความงาม 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งทอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวชิาเคมีสิ่งทอ 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวชิาอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูป 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการทอผาไหมและผาพืน้เมือง 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สาขาวชิาเทคโนโลยีระบบเคร่ืองเสียง 

 




